กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี้ ดีวเิ ด็น
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหน่วย (หุน้ )

มูลค่ำยุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. บำงกอกแร้นช์

348,700

1,345,982.00

0.78

51,055

1,735,870.00

1.01

บมจ.โอสถสภำ
สิ นค้าอุปโภคบริโภค
ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

156,100

3,824,450.00

2.22

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

379,200

1,653,312.00

0.96

บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ

22,000

4,466,000.00

2.59

บมจ.ธนำคำรกสิ กรไทย

13,800

2,553,000.00

1.48

บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน

84,700

5,611,375.00

3.25

บมจ.ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

16,400

2,189,400.00

1.27

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
เงินทุนและหลักทรัพย์

104,390

8,168,517.50

4.73

18,900

3,439,800.00

1.99

603,000

6,391,800.00

3.70

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

26,983

8,877,407.00

5.14

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์

882,554

5,692,473.30

3.30

บมจ. อินเตอร์ ไฮด์ จำกัด

843,900

6,540,225.00

3.79

บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง

15,600

3,322,800.00

1.93

บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค

582,000

1,140,720.00

0.66

บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง

27,137

5,563,085.00

3.22

บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย

15,450

6,736,200.00

3.90

90,500

2,986,500.00

1.73

40,000

2,990,000.00

1.73

670,100

4,221,630.00

2.45

1,192,000

11,800,800.00

6.84

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.กรุ งไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
ประกันภัยและประกันชีวติ

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ำส์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี้ ดีวเิ ด็น
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหน่วย (หุน้ )
บมจ. บ้ำนปู เพำเวอร์

%

81,985

1,828,265.50

1.06

บมจ.บ้ำนปู

205,842

3,046,461.60

1.77

บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก

465,100

4,976,570.00

2.88

บมจ.ผลิตไฟฟ้ ำ

24,900

6,175,200.00

3.58

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

61,400

6,968,900.00

4.04

113,900

5,239,400.00

3.04

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

183,392

2,787,558.40

1.62

บมจ.แม็คกรุ๊ ป

452,800

4,935,520.00

2.86

บมจ.เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์

87,200

2,507,000.00

1.45

บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชกำร

131,000

3,248,800.00

1.88

บมจ.โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
เทคโนโลยี
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

14,400

2,700,000.00

1.56

บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

204,400

6,745,200.00

3.91

บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

51,700

8,918,250.00

5.17

161,328,472.30

93.49

10,346,440.00

6.00

10,346,440.00

6.00

236,228.40

0.14

236,228.40

0.14

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิ่ง

199,082.71

0.12

เงินฝากออมทรั พย์

199,082.71

0.12

ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝำกเพื่อดำเนิ นกำร

794,346.84

0.46

เงินฝากเพื่อดาเนิ นการ

794,346.84

0.46

บมจ. ปตท.
บริการ
พาณิชย์

รวม

มูลค่ำยุติธรรม

หุ้นสามัญ

หน่ วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิกำรเช่ำเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท
รวม

525,200

หน่ วยลงทุนของกองทุนอสั งหาริ มทรั พย์

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บมจ.ไดนำสตี้เซรำมิค
รวม

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื ้อหุ้น

342,360

เงินฝากออมทรัพย์
รวม

เงินฝากเพือ่ ดาเนินการ
รวม

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี้ ดีวเิ ด็น
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จำนวนหน่วย (หุน้ )

มูลค่ำยุติธรรม

สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมทรัพย์สินสุ ทธิ

2,592.39
(353,268.87)
172,553,893.77
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